
Liturgie  
voor gezamenlijke onlinedienst van 

Zondag 2 augustus om 10.00 uur 
 
Predikant:   ds. C.B. Elsinga, Almelo 
Organist:   Jan Willem Timmerman 

 
Lied voor de dienst: Hemelhoog 632: 1,2 en 3  

1. God in ons midden, 

Heer, wij aanbidden 

met al uw kinderen wereldwijd 

uw trouw aan mensen, 

uw onbegrensde, 

uw ongekende majesteit. 

 

2. Lam dat de zonden draagt, 

Lam dat de leeuw verjaagt, 

uw wieg een kribbe, uw troon een kruis, 

Gij spreidt geen macht ten toon, 

Gij zijt, o Mensenzoon, 

onder een open hemel thuis. 

 

3. Licht van de overkant, 

Fakkel die eeuwig brandt, 

o Vlam die ons naar Gods land geleidt, 

wie lopen in uw licht, 

zie, over hun gezicht 

valt al de glans der eeuwigheid. 

 

Welkom en afkondigingen 

 

Intochtslied: Psalm 138: 1 en 2 

1. U loof ik, Heer, met hart en ziel, 

in eerbied kniel ik voor U neder. 

Ja, in de tegenwoordigheid 

der goden wijd ik U mijn beden. 



Naar 't heiligdom waar Gij vertoeft 

hef ik het hoofd, ik zal U prijzen. 

Gij zult, o Here, wijd en zijd 

uw heerlijkheid en trouw bewijzen. 

 

2. Ten dage dat ik riep hebt Gij 

gehoord naar mij en kracht gegeven. 

Als ik welhaast ten offer viel, 

hebt Gij mijn ziel weer doen herleven. 

Al wat op aarde macht bezit, 

eenmaal aanbidt het U, o Here! 

Als Gij hun 't woord van uw verbond 

met eigen mond hebt willen leren. 

 

Stil gebed, Aanvangswoord en groet 

 

Zingen: Gezang 254: 2  

2. U, Vader, U aanbidden wij, 

wij zingen U ter ere; 

onwrikbaar staat uw heerschappij, 

voorgoed zult Gij regeren. 

Gij hebt onmetelijke macht, 

uw wil wordt onverwijld volbracht. 

Die Heer is onze Koning! 

 

Gebed 

 

Genadeverkondiging 

 

Leefregel 

 

Zingen: Psalm 86: 4 en 7 

4. Leer mij naar uw wil te hand'len, 

laat mij in uw waarheid wand'len. 

Voeg geheel mijn hart tezaam 

tot de vrees van uwen naam. 



Heer mijn God, ik zal U loven, 

heffen 't ganse hart naar boven. 

Ja, uw naam en majesteit 

loof ik tot in eeuwigheid. 

 

7. Laat mij leven voor uw ogen, 

sterk uw knecht door uw vermogen. 

Maak Gijzelf voor hem vrij baan, 

die U dient van jongsaf aan. 

Toon uw hulp mij door een teken, 

dat mijn vijanden verbleken, 

als zij zien dat Gij het zijt, 

die mij troost en mij bevrijdt. 

 

Gebed 

 

Moment met de kinderen 

 

Schriftlezing: Jesaja 59: 15-21 en Efeziërs 6: 10-20 

Jesaja 59: 15-21 
15Zo laat de waarheid verstek gaan,en wie het kwaad wil mijden, wordt 

uitgebuit. Maar de HEER zag het, en het was slecht in zijn ogen dat er geen recht 

meer was. 16 Hij zag dat er niemand was, hij was geschokt dat niet één mens zijn 

zijde koos. Op eigen kracht bracht hij redding en zijn gerechtigheid spoorde hem 

aan. 17 Hij gordde het harnas van de gerechtigheid aan en zette de helm van de 

redding op zijn hoofd. Hij deed het kleed van de vergelding aan en hulde zich in 

de mantel van de strijdlust. 18Hij zal ieder naar zijn daden vergelden: woede 

voor zijn vijanden, wraak voor zijn tegenstanders; ook op de eilanden wreekt hij 

zich. 19In het westen zal men de naam van de HEER vrezen en in het oosten zijn 

majesteit. Want hij zal komen met de kracht van een rivier in een smalle 

bedding, voortgestuwd door de adem van de HEER. 20 Hij zal als bevrijder naar 

Sion komen, naar allen uit Jakobs nageslacht die met de misdaad breken 

– spreekt de HEER. 21 Dit verbond sluit ik met hen – zegt de HEER: mijn geest, 

die op jou rust, en de woorden die ik je in de mond heb gelegd, zullen uit jouw 

mond niet wijken, noch uit de mond van je kinderen, noch uit de mond van je 

kindskinderen, van nu tot in eeuwigheid – zegt de HEER. 



Efeziërs 6: 10-20 
10Ten slotte, zoek uw kracht in de Heer, in de kracht van zijn macht. 11 Trek de 

wapenrusting van God aan om stand te kunnen houden tegen de listen van de 

duivel. 12Onze strijd is niet gericht tegen mensen maar tegen hemelse vorsten, 

de heersers en de machthebbers van de duisternis, tegen de kwade geesten in 

de hemelsferen. 13Neem daarom de wapens van God op om weerstand te 

kunnen bieden op de dag van het kwaad, om goed voorbereid stand te kunnen 

houden. 14 Houd stand, met de waarheid als gordel om uw heupen, de 

gerechtigheid als harnas om uw borst, 15 de inzet voor het evangelie van de 

vrede als sandalen aan uw voeten, 16en draag bovenal het geloof als schild 

waarmee u alle brandende pijlen van hem die het kwaad zelf is kunt doven. 17 

Draag als helm de verlossing en als zwaard de Geest, dat wil zeggen Gods 

woorden. 18 Laat u bij het bidden leiden door de Geest, iedere keer dat u bidt; 

blijf waakzaam en bid voortdurend voor alle heiligen. 19Bid ook voor mij, dat mij 

de juiste woorden gegeven worden wanneer ik verkondig, zodat ik met 

vrijmoedigheid het mysterie mag openbaren van het evangelie 20waarvan ik 

gezant ben, ook in de gevangenis. Bid dat ik daarbij zo vrijmoedig spreek als 

nodig is. 

 

Zingen: Hemelhoog 433: 1,2 en 3  

1. Stil, mijn ziel, wees stil 

en wees niet bang 

voor de onzekerheid van morgen. 

God omgeeft je steeds; 

Hij is erbij 

in je beproevingen en zorgen. 

 

Refrein: 

God, U bent mijn God 

en ik vertrouw op U 

en zal niet wank’len. 

Vredevorst, vernieuw 

een vaste geest binnenin mij 

die rust in U alleen. 

 

 



2. Stil, mijn ziel, wees stil 

en dwaal niet af; 

dwars door het dal zal Hij je leiden. 

Stil, vertrouw op Hem 

en hef je schild 

tegen de pijlen van verleiding. 

Refrein.  

 

3. Stil, mijn ziel, wees stil 

en laat nooit los 

de waarheid die je steeds omarmd heeft. 

Wacht, wacht op de Heer; 

de zwartste nacht 

verdwijnt wanneer het daglicht doorbreekt. 

Refrein.  

 

Verkondiging 

 

Zingen: Hemelhoog 450: 1,2 en 4 

1. In Gods overwinning 

trekken wij ten strijd, 

samen in zijn leger, 

Hem ten dienst gewijd. 

Christus, onze Koning, 

stelt Zich aan het hoofd. 

Hij heeft ons de zege 

in de strijd beloofd. 

Hij heeft ons de zege 

in de strijd beloofd. 

 

2. Als een machtig leger, 

vol van Geest en kracht, 

gaan wij achter Jezus, 

die ons ’t leven bracht. 

Nergens heerse tweedracht 

Eén geloof, één Heer. 



Eén in hoop en liefde, 

juichend Hem ter eer. 

Eén in hoop en liefde, 

juichend Hem ter eer. 

 

4. Volg uw Meester, kind’ren, 

sluit u vast aaneen. 

Hef het schild, als pijlen 

suizen om u heen. 

Hem zij eer, aanbidding, 

roem en heerlijkheid. 

Zingen wij tot glorie 

Hem in eeuwigheid. 

Zingen wij tot glorie 

Hem in eeuwigheid. 

 

Dankzegging en voorbede 

 

Collecte 

 

Slotlied: Gezang 255: 1 en 2  

1. Ere zij aan God, de Vader, 

ere zij aan God, de Zoon, 

eer de Heil'ge Geest, de Trooster, 

de Drieëen'ge in zijn troon. 

Halleluja, halleluja, 

de Drieëen'ge in zijn troon! 

 

2. Ere zij aan Hem, wiens liefde 

ons van alle smet bevrijdt, 

eer zij Hem die ons gekroond heeft, 

koningen in heerlijkheid. 

Halleluja, halleluja, 

ere zij het Lam gewijd. 

 

Zegen 


